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م.طارق جمال الدرباس

تواجه منظمة الصحة العاملية حتديات كبرى، وتتفاوت هذه 
التحديات من بلد آلخر، لكنها تبقى خطرا قائما على البشرية، 
ما لم تتضافر اجلهود ملواجهتها، خصوصا إذا علمنا أن من أهم 
أسباب انتشارها اجلهل، ورجال االقتصاد بأشكالهم املختلفة.

وســأذكر بعضا من هذه املشــاكل من باب التوعية العامة، 
واحلذر منها، علما بأن الترتيب ال يعني األولوية.

1 - تتصدر املشاكل العاملية كارثة سورية، ففيها حرب مستعرة 
منذ 8 سنوات، اســتخدمت فيها األسلحة احملرمة، وأصبحت 
منطقة منكوبة وموبوءة، وصار فيها دمار وتلوث وقتلى وجرحى 

ومجاعة وتشرد وأمراض كثيرة.
2 - التلوث البيئي بأنواعه غير احملدودة، وتلوث الطقس والهواء.
3 - فقدان الســمع، حيث يوجد 360 مليون طفل يولدون بال 

سمع، وهو ما يساوي 5% من سكان العالم.
4 - تزايد عدد املدخنني عامليا، فقد وجدوا أن 37% من املراهقني 
يقلدون املشاهير، وهذا ما يجعل شركات التدخني تدفع املاليني 
ملنتجي األفالم ليظهر املمثلون واملشاهير، رجاال ونساء، وهم 
يدخنون، لذا فإن 24% من األفالم حتوي مشاهد تدخني، والنتيجة 

8 ماليني قتيل التدخني سنويا.
5 - الرضاعــة الصناعية، حيث بلغ اســتهالك حليب األطفال 
الصناعي 45 مليار دوالر، ما جعل 40 دولة تصدر تشــريعات 

تلزم األمهات بالرضاعة الطبيعية.
6 - شركاء املوت الثالثة: الضغط، السكر والكوليسترول. )%40 

من سكان دول اخلليج العربي مصابون بالسكر(.
7 - أمراض معديــة وخطيرة، مثل: املالريا، وايبوال، وڤيروس 

زيكا، وڤيروس االلتهاب الكبدي.. وغيرها. 
8 - السرطان، وهو األكثر انتشارا في العالم، كونه عامال مشتركا 
نهائيا لكل األمراض واملشاكل الصحية والغذائية والبيئية والنفسية.
9 - الزالزل وآثارها املدمرة، وكل ما ينتج عنها من تلوث ووباء.
10 - 300 ألف امرأة متوت نفساء سنويا، ومواجهتها بتحسني 

صحة األمومة.
11 - املباني املريضة أو تلوث املباني، من أصباغ وتكييف ومواد 

كيميائية ومواد بناء مسرطنة.. وغير ذلك.
12 - مرض اجلذام، حيث توجد 22 ألف حالة سنويا تصاب باملرض.

13 - تراجع مستوى »الصحة النفسية« بسبب الضغوط احلياتية، 
احلقيقية والوهمية واملفتعلة.

14 - مشاكل اللقاحات الطبية، وظهور آثارها السلبية على %25 
من األطفال.

15 - وفاة 10 ماليني فرد سنويا قبل عمر 60 سنة، ألسباب مختلفة.
16 - انتشار استخدام البالستيك بشكل كبير جدا في مختلف 

الصناعات الغذائية.
17 - قلة عدد القوى العاملة في اخلدمات الصحية، وضعفها أحيانا.
كل هذه األرقــام مأخوذة من إحصائيــات منظمة الصحة 
العامليــة لعام 2016، ويوجد غيرها كثير، وينبغي على كل دولة 
أن تبدأ بدراسة أوضاعها الصحية بشكل واقعي ودقيق، بعيدا 
عن املجامالت، وتضع خطة قريبة وبعيدة املدى لتقليل آثارها 
السلبية، ووضع التشريعات املناسبة لها حماية لشعوبها بشكل 

عام، ولألجيال القادمة بشكل خاص.
أال هل بلغت.. اللهم فاشهد.

دائما نســمع بشــعارات رنانة حول التغيير والتطوير في 
اخلدمات ومواكبة متطلبات العصــر اإللكتروني ومجاراة عالم 

التقنية واملعلومات.
من السهل جدا مشاهدة تطورات العالم من حولنا وأن يرددها 
البعض »كالببغاء« ويستنســخ األفكار واإلجنازات ليقدمها في 
تصريحات للوسائل اإلعالم ليعرف الناس أن هذا املسؤول يعمل 

جاهدا من أجل اإلصالح والتطوير!
األهم من كل ذلك هو »العنصر البشــري« الذي يتكون من 
تركيبة تتأســس من البداية في األســرة واملجتمع والتعليم ثم 
االطالع واملعرفة واملهارات واخلبرات لتكون لنا منظومة بشرية 
ممكن أن نضعها في مكانها املناســب لنبدأ ما نريد من إجنازات 

على أرض الواقع.
ومن الواقع العملي نعرف كيف نضع »الشخص املناسب في 
املكان املناسب« من أصحاب التخصص، فإذا سار األمر بهذه الطريقة 
فسنجد أن الهرم في أي وزارة أو هيئة أو مؤسسة يعمل بشكل 
صحيح، وأن الفوارق بني الوحدات التنظيمية وأفرادها هي مسألة 
فارق سنوات اخلدمة واخلبرة وإجادة املهارات العملية والقيادية 

في ترؤس وتقليد املناصب في مفاصل العمل.
ما يفسد كل ذلك عدة أمور منها التعيني والترقية »الباراشوتية« 
أو مبساعدة متنفذين في مكان العمل أو خارجه دون مراعاة مبدأ 
العدالة واملساواة في إمكانية كل مستحق ألي منصب دون متييز.
ومن السهل اكتشاف »هشاشة« اجلهاز اإلداري عند دخولك 
ألي جهة بدءا من البوابة واالستقبال أو السكرتارية وعدم تواجد 
املسؤولني قبل املوظفني في الصباح الباكر، ألن األمر مرتبط متاما 
بتقييم األداء الوظيفي وغالبا ما يستخدم املوظفون نظرية »إذا 
غاب القط العب يا فار« ويصبح احلال مثل اخلمس دقائق الفاصلة 

بني حصتني دراسيتني في املدرسة ولكم تخيل ذلك.
وميكن بناء منظومة من الثقة املتبادلة ومبدأ الشفافية وإحساس 
اجلميع بالعدالة واملســاواة في احلقوق والواجبات، وأن يكون 
الوالء للجهة وليس لألشخاص من أجل كسب إعجابهم واحلصول 
على رضاهم لتنال ما ال يحق لك بطرق غير مشروعة وفاسدة.

كما أن استقبال الشكاوى واالقتراحات من املراجعني في أي جهة 
أمر في غاية األهمية ويساعد في جزء من عملية تطوير اخلدمات.
كذلك، يقع على عاتق احلكومة كسلطة تنفيذية ومجلس األمة 
كسلطة تشــريعية، القيام بوضع وتطبيق آلية شروط للتعيني 
في املناصب القيادية وعدم الســماح بأن تكون بابا للترضيات 
والصفقات السياســية أو التكسب االنتخابي وإال تدمر األساس 

ونهش الفساد مفاصل الدولة.
قرأت خبرا في إحدى الصحف اإلماراتية مفاده أن الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم نائب حاكم دولــة اإلمارات العربية 
الشقيقة رئيس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي قد وجه 
باإلعــالن عن أفضل خمس جهات في اخلدمات ومكافآت فرقها 
براتب شهرين، وكذلك اإلعالن عن أسوأ خمس جهات مع تغيير 
مديريها وتقييمهم بعد عام ويهدف ذلك للمضي قدما في حتسني 
مســتوى نافذة اخلدمات املقدمة للمواطنني واملقيمني من الدولة 

وقال »من ال يسايرنا يرتاح«. 
٭ باملختصر: قال اهلل تعالى )وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله 
واملؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم مبا كنتم 

تعملون( - »سورة التوبة: 105«.
٭ رسالة: متى ســتقوم احلكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء 
مبراجعة أداء الوزراء والوكالء والوكالء املســاعدين واملديرين 
ورؤساء الهيئات والعموم كافة، واألخذ مببدأ »من يعمل يبق« أو 
أن األمر مبني على مرسوم تعيني بتاريخ بداية ونهاية لعدد من 

السنوات وما بينهما إلى املجهول؟!

يشعر اإلنسان باخلوف عند مواجهة 
اخلطر، وقد تزداد ضربات قلبه أو يصاب 
باالرجتاف أو الــدوار أو التعرق نتيجة 
لقيام اجلسم بإفراز هرمون االدرينالني 
الذي يحفزنا لالستعداد للهروب أو القتال، 
ويحدث اخلوف نتيجة ملواجهة الوحوش أو 
األشرار أو في حاالت احلريق أو الغرق أو 
املرض أو نحو ذلك، فيصاب املرء بالذعر 
خشية املوت. وبعض الناس يخافون دون 
وجود خطر يهــدد حياتهم مثل التواجد 
في الظالم أو عندمــا يدور احلديث عن 
اجلن والعفاريت أو عند سماع صراخ أو 

صوت انفجارات.
> > >

بعض اخلوف حالة وهمية غير عقالنية 
يصنعها خيال االنسان فتجعله يتصور 
أشياء ال وجود لها. مثلما يحدث في فوبيا 
األماكن املرتفعــة، وأتذكر أننا، في وقت 
مضى، كنا نتســلق فنار »جزيرة كبر« 
للصعــود إلى قمته، وكان أحد األصدقاء 
يعجز عن مواصلة التسلق فيضطر إلى 
النزول وهو يصرخ ويقســم بأن البرج 
يتمايل وعلى وشك السقوط )!( واحلقيقة 
ان البرج ثابت وما امليالن والســقوط إال 
صورة شاهدها الصديق في مخيلته. ومثل 
ذلك يحدث للناس في األماكن الضيقة أو 
املظلمة أو املفتوحة وسائر اشكال الفوبيا 

أو الرهاب.
> > >

نخاف اخلســارة فال نعمل. نخاف 
الهزمية فال نقاتل. نهاب املوت فال نقبل 
على احلياة. نخاف من التغيير وقد يكون 
إلى األفضل فال جندد حيواتنا حتى جتمد 
ويدب اليباس فيها بســبب اخلوف حني 
نكمن في )السكونية( خوفا من املجهول 
أو التجديد أو املغامرة أو التجريب. وتلك 
حالة ســلبية تعتبر أقسى أنواع اخلوف 
)اخلالي من االدرينالني( وال اعراض له. فال 
تعرق وال ارجتاف وال ضربات قلب غير 
طبيعية، ويحدث في أماكن غير مرتفعة 
ومضاءة. فيمر الزمن واملذعور على طمام 

املرحوم. ال طاب وال غدا شره. 

يقول البروفيسور األميركي واين داير 
»إن اعظم شعور في احلياة هو أن تنجز 
شــيئا قال عنه اآلخرون انه مستحيل«، 
وهذا هو حتديدا األسلوب الذي عمل به 
فريق العمل املشــرف على تنفيذ جامعة 

الشدادية.
د.رنــا الفارس ود.قتيبــة الرزوقي 
ود.أنــوار اإلبراهيم وجميــع احملاربني 
مبشروع الشدادية الذي تعاملوا مع املشاكل 
كتحديات وانتصروا عليها بقيامهم بجهود 
جبارة إلجناز هذا املشروع وفق الروتني 

احلكومي والدورة املستندية الطويلة.
تصدى هؤالء احملاربون لهذا التحدي 
وحملوا على عاتقهم أمانة أجيال وأحالم 
الطلبة والطالبات واألكادمييني وكل املجتمع 
اجلامعي وكذلك املجتمع الكويتي ومتكنوا 
من حتقيق هــذا اإلجناز الذي نرفع لهم 

القبعة ألجله.
رغــم علمي أن املهمة لــم تنته، بعد 
املسؤولية أصبحت أكبر باستكمال املشروع 
وتسليم بقية الكليات، إال أن ما شاهدناه 

حتى اآلن يثلج الصدر ويدعو للفخر.
في الوقــت الذي جتد فيه الكثير من 
الناس يكتفي بنشر السلبية في املجتمع، 
جند هناك محاربني في امليدان يجتهدون 
لتحويل تلك األحالم واملشاريع إلى واقع.
نعم أطلقت عليهم »احملاربني«، ألنهم 
بالفعل حاربوا اإلشاعات على مدى السنوات 
آذانهم عن احملبطني،  املاضية، وســدوا 
وحتملوا القيل والقال من العامة واخلاصة 
وهم زمالؤهم أعضاء هيئة التدريس، فقط 

ليحققوا حلم الشدادية.
ورســالتي إلى اإلدارة اجلامعية، بعد 
تسلم املباني وإجناز هذا املشروع املفخرة، 
أدعوهم إلى ضرورة احملافظة عليها من 
خالل االتفاق مع إحدى الشركات العاملية 
ممن ميتلكون خبــرات عالية في إدارة 
املرافق، حتى تدير هذه املباني اجلامعية 
مع إلزامهم بنسبة تكويت مرتفعة وااللتزام 
بتدريبهم، حتى يكتسبوا اخلبرات العاملية 
في إدارة املرافق في املشاريع احلكومية 
القادمــة. فاملباني اجلديــدة دون إدارة 
احترافية لتلك املرافق وال صيانة دورية 

تتدهور وتصبح كالقدمية.
وفي اخلتام أمتنى من حكومة الكويت 
تكرمي فريق عمل مشروع الشدادية وأي 
فريق يعمل علــى تطوير هذا البلد على 

إجنازاتهم املشرفة.

باألمس توقفت لدى نقطة تفتيش 
ومددت بطاقتي املدنية لرجال األمن، 
ولكنه وبكل أدب ابتسم وقال: »احنا 
مرور مو أمن عام وين ليسنك؟!«.

كنت أعلم أنه لن يصدقني، ولكن 
مع هذا قلت له: »هل ســتصدقني 
لو أخبرتك بأن ليسني محجوز في 

روضة ابني؟!«.
عقد رجل املرور حاجبيه وقال 
لي بسخرية: »جديدة هذي«، فأبلغته 
بأنني سأحكي له كيف قامت إدارة 
روضة ابني بحجز رخصة القيادة 

اخلاصة بي.
رويت له: »انني كنت أراجع لنقل 
ابني من روضة اجلهراء الواقعة في 
القصر خلطأ في عملية التسجيل 
والنقل إلى االبتدائية، وعندما طلبت 
منهم امللف ألذهب به إلى املنطقة 
باإلدارة تطلب  التعليمية فوجئت 
مني وضع بطاقتي املدنية رهنا لديها 
حلني انتهائي من اإلجراءات والعودة 

إليها بكتاب قبول ابني في املدرسة 
بأن  أبلغتهم  االبتدائية، وعندمــا 
معامالتي كلها تتم بالبطاقة املدنية 
قالوا لي »أوكي هات الليسن.. رهن«، 
يا أخي حسسوني إني مأجر بدلة.

> > >
هــذه قصتي باختصــار كما 
حصلــت ورويتها لرجــل املرور 
الذي ومن الصدمة التي اعترته مما 

رويته له ســمح لي باملرور. اآلن 
التربية د.حامد  إلى وزير  السؤال 
العازمــي، هل يحق ألي إدارة في 
باألوراق  التربية االحتفاظ  وزارة 
الرسمية للمواطنني أو املقيمني كرهن 
ألي سبب كان؟! وهل يوجد تعميم 
إداري مثال من إدارة منطقة اجلهراء 
التعليميــة بحجز وثائق املواطنني 

الرسمية؟

> > >
حسناً ســنرفع سقف السؤال 
قليال، كم عدد وثائق املراجعني الذين 
حتتفظ بها منطقة اجلهراء التعليمية 
في مختلف املدارس والروضات؟!، 
أعني هل من حجة قانونية لهكذا 

فعل؟!
> > >

يا وزير التربية املوقر احملترم 
نظرا لظروفي الصحية ال ميكنني 
املراجعة بشكل يومي، أحيانا أستطيع 
وأحيانا أخرى ال أســتطيع، وأنا.. 

أبي ليسني.
> > >

ابني بسبب  التربية  ويا وزير 
خطأ في التســجيل جار حله اآلن 
ويستغرق أسبوعني إلى شهر، وأريد 
أن أسجله في املدرسة القريبة من 
منزلي، وخلوا ليسني عندكم حالل 
عليكم، مع أن الشغلة مو قانونية 

أصال!

إنها ُسنّة احلياة لقاء وفراق، وما 
أصعب فراق موت الفجأة، فواهلل 
إن العني لتدمع وإن القلب ليحزن، 
وإنا لفراقك يا بابا عود حملزونون، 
يا صاحب البسمة اجلميلة، والدمعة 
الطيب احلنون،  القريبة، والقلب 
نحن ال نعترض على حكمة اهلل، 
لكننا ندمع لفقدان أشياء عظيمة 

متتلكها. 
أبنــاؤك  نعــم ســيفتقدك 
وســيفتقدك أحفادك، وسنفتقد 
الطيبة وخصالك اجلميلة  سمتك 
كل مــن عرفك ذات يــوم، فأنت 
نعم األب واألخ والصديق، وأنت 
صاحب البســمة الرنانة والدمعة 
الصادقة، فما زرت معك مريضا 
ذات يوم إال ورأيت دموعك تنزل 
على خديك، فبســمتك ودموعك 
وتعبيراتــك الصادقة كانت دائما 
ما تسبق كلماتك، وتشف عن روحك 
الصافية والصادقة في كل املواقف، 
وباألمس ونحن في وداعك وجدت 
دموع الكثيرين تنهمر على خدودهم 
فوق قبرك، فأدركت قيمة ما زرعت 
يا بابا عود، وها هو احلصاد في 

محبة مــن ودعوك باألمس، وفي 
قلوب جميع من عرفوك، وفي ألسنة 
كل من حضر إلــى العزاء ليذكر 
ويتذكر في كل خصالك وسجاياك 
الطيبة يا بابــا عود، فنعم الزرع 
زرعــك، ونعم احلصاد حصادك، 
وندعو اهلل أن يكتب لك خير األجر 
ومحبة الناس في اآلخرة كما كانت 

لك في الدنيا بإذن اهلل تعالى.
كثيرة هي الذكريات بيننا مبا 
يفوق الوصف والكلمات والسطور 
واملقاالت واحلكايات، لكنني أذكر 
جمعتنــا األخيرة عندك في البر، 

املكان الذي اخترته حلياتك اجلميلة 
مبا يتماشى مع طبيعتك الصافية، 
وروحك النقية التي اختارت صفاء 
الصحراء وجوها اجلميل، ونقاء 
الروح ويسعد  الطبيعة مبا ينقي 
القلــب، فها هي ضحكاتك الطيبة 
تتردد في كل أنحاء املكان تعبيرا 
عن خلــودك في قلوبنا وعقولنا، 
وقلوب وعقول كل أهلك ومحبيك.

مسيرة حياة تشهد لك بالكثير 
والكثير بني أبنائك وأحفادك، وآالف 
املواقف التــي طبعت في عقولنا 
جميعا، وسيبقى طالل وروان وبيان 

وهبة وعبودي وحمودي دائمي 
الذكر لقصصك وحكاياتك اجلميلة 
التي مألت حياتهم، وجعلتهم في 
ارتباط أبدي بك وبسيرتك العطرة 
فــي كل مكان حللت فيه، وأنا لي 
معك أشياء جميلة وعظيمة كنت 
في بشتك وأنا صغير وملا كبرت 
وظفتني وملــا نضجت زوجتني 
وسكنتني في بيتك، اللهم صبرنا 

على فقدان ضحكات بابا عود.
أرجوحة أخيرة: فاللهم ارحم حبيبي 
وأبي وعمي وخليلي وجد أوالدي 
عبداهلل براك الوطري، رحمة واسعة 
من عندك، واجعــل قبره روضة 
من رياض اجلنة، اللهم أبدله دارا 
خيرا مــن داره، وأهال خيرا من 
أهله، اللهم زد في حسناته وجتاوز 
عن سيئاته، اللهم نقه من الذنوب 
واخلطايا كما ينقى الثوب األبيض 
من الدنس، اللهم آنس وحشــته، 
وثبته عند السؤال، واجعل مثواه 
اجلنة مــع النبيــني والصديقني 
والشهداء وحســن أولئك رفيقا، 
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. 

ال أحــد ينافــس اليابانيــني 
باحلصول على جائزة نوبل للغباء 
أو ما يســمى بـ )إيغ نوبل(، وهي 
جائزة قامت بتأسيسها إحدى دور 
النشر األميركية عام 1991 لتحاكي 
العاملية لكن بشــكل  جائزة نوبل 
فكاهي، حيث تعطى اجلائزة ألكثر 
األبحاث سوءا، واليابانيون حصلوا 
عليها أكثر من 13 مرة منذ تأسيسها، 
وبذلك يتصدرون أكثر الشــعوب 

حصوال عليها.
في احلقيقة، األبحاث احلاصلة 
على هذه اجلائزة رغم عدم معرفة 
الهدف منها في البداية لكنها تتطور 
حتى تصبح أبحاثا مهمة وهادفة، على 
سبيل املثال: حصلت جامعة هوكايدو 
اليابانية على هذه اجلائزة عام 2008 
بسبب اكتشافها أن أحد أنواع العفن 
املسمى بالغروري يستطيع أن يحل 
لعبة املتاهات ليحصل على طعام، 
فهذا العفن يســتطيع أن يكتشف 
الطرق للوصول  أســهل وأقصر 
الى مبتغاه، ومــع تطور األبحاث 
أنهم  إلى  اليابانيون  العلماء  وصل 

يســتطيعون االســتفادة منه في 
تخطيط املدن، وقاموا بصنع خريطة 
لطوكيو ووضعوا فيها هذا العفن، 
فخطط طوكيو التي تعتبر من أضخم 
مدن العالم تخطيطا سليما وصحيحا 
مقاربا جدا ملا تكون عليه طوكيو اآلن، 
على الرغم من أن تخطيط طوكيو 
كلف اليابان املليارات حتى تصبح 

أسهل املدن بالتنقل فيها.
على الرغم من كرهي للسياسة 
واخلوض فيها، إال أن أحيانا ذاكرة 
اإلنسان وعقله يخوناه، فتذكرت 

هذه اجلائزة عندما مت افتتاح جامعة 
الشــدادية، هذا الصرح األكادميي 
اجلميل، والذي كان يعيب افتتاحه أنه 
من الصعب الوصول إليه ألن الطرق 
إليه غير مخطط لها جيدا،  املؤدية 
فعانى كثير من الطلبة وسيعانون 
من االزدحامات حتى يتمكنوا من 
اللحاق مبحاضراتهم، ومبا أن العفن 
الغروري يستطيع أن يخطط الطرق 
بجودة عالية، نستطيع أن نستعني 
بهذا العفن عوضا عن وزارة األشغال، 
وإذا كانت فائدة الفطر أفضل منها، 

نغلق الــوزارة ونعتمد على العفن 
في تخطيط الطرق، ونعطي الوزارة 
جائزة نوبل للغباء بدال عن العفن 
أو ممكن أن نغير مسماها لوزارة 

العفن العامة.
وزارة األشــغال تثبت فشلها 
يوما بعد يوم، فكــوارث األمطار 
وتطاير احلصى والتأخير اإلسكاني 
ومشاكل الصرف الصحي والفساد 
اإلداري، كلها تثبت فشل الوزارة في 
الطارئة،  اإلنشاءات وحل املشاكل 
وهذه املشاكل متس املواطن بشكل 
مباشر جتعله يستشعرها يوميا، 
ونتيجة حتمية لذلك قام املواطنون 
بحمالت تطالب الوزارة بسرعة إجناز 
املساكن كحملة )ناطر بيت(، وعلى 
الرغم من إنشائها قبل أكثر عشر 
سنوات مازال املواطنون منتظرين 
البيوت، وتواريخ التسليم تتأخر كل 
مرة، والعوائل تتأزم من اإليجارات 
التي تزيد وال تنقص ومســاحات 
الشقق التي تنقص وال تزيد، وهذا 
املواطنني  كله يؤثر على نفســية 

وأبنائهم.

أحالمنا تشبهنا كثيرا في قوتها 
وضعفها، في سهولتها وصعوبتها، 
في سهلها املمتنع، في ابتعادها عند 

القرب وفي جتليها عند التخلي!
كلما زادت عزة نفسك وطموحك 
وكبرياؤك، وضعت حلما يشــبه 
صفاتك! ستضع حلما كبيرا يلهمك، 
قويا يشدك، عزيزا يريد تأكيد أنك 
أهل له. حلما صعــب املنال، يثير 

فيك كل ما فيك!
وكلما ارتضيت القليل، كان هدفك 
ضعيفا هزيال ال يثير فيك شــيئا! 
حتقق أم لــم يتحقق، لن يضيف 
الكثير ولن يأخذ أكثر! يشبهك في 
تعلقك وضعفك وقلة حيلتك! هكذا 
هي نظرتك لنفسك وما ارتضيت، 

وسيكون حلمك توأمك!
إثــارة هي تلك  أكثر األهداف 
اقترابك، وتتجلى  تبتعد عند  التي 
عند تخليك عنها، كحال احملب الذي 

يريدك أن تتعلق به أكثر فأكثر، يريد 
أن يكــون صعب املنال في عينيك 
لتقدر قيمته وحتافظ عليه بعد نوله، 
ببساطة، حلمك يريد أمانا معك ومنك!
أكثر األهــداف هي التي تكون 
انعكاســك في املرآة، تضعك أمام 
تثيره  لتتكاشــفا! بعضنا  نفسك 
تلك املكاشفة لسبر أغوار كينونته 

فتصبح رحلة حتقيق الهدف، رحلة 
الكتشاف الذات وأخذها ملا يليق بها! 
ومنا من تلجمه الهيبة واخلوف من 
سبر أغواره، ليتخلى عن حلمه خوفا 
وخجال من مصارحة ذاته، ودراية أن 
هدفك أكبر منك وأنك غير مستعد 
للمرحلة املقبلة، فتتخلى عن هدفك 
ألنك تخليت أصال عن رحلة تطورك 

وارتضيت دائرة أمانك!
ومنا من يتخلى عن حلمه بعد 
صوالت وجوالت ظانا أنه عصي عن 
التحقق، وال نعلم أنه آخذ بالتجلي 
األماني  رويدا رويــدا وأن غيوم 
أوشــكت متطر واقعا! وأن الوقت 

قد حان وأن شمسك أشرقت.
ومن أغرب األهداف، هي التي 
تسعى لتحقيقها بكل ما أوتيت من 
قوة، واهما أنها السعادة، لكنها ليست 
كذلك عن عيشها! لتلتقي في رحلتك 
هذه بأجمل دروس احلياة وهدايا 
القدر، لتدرك أنــه من اجلميل أن 
تكون لك خطــة وهدف، واألجمل 
هو تدبير اهلل لك، ليكون الفرق بني 

االثنني: احلياة بثرائها.
كن بخير، فكل أمرك خير. اسع 
لهدفك موقنا أن السعادة في الطريق 
وليس في الوجهة فقط. ال تتعلق، 

فالدنيا تخذل من ال يخذلها!
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